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Onderzoekspopulatie
Totale populatie: N = 579

Jongens: n = 313

Meisjes: n = 266

Groep
Aantal 
leerlingen

3 26
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5 90
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Hulpmiddelen



Onderzoeksvraag 

Leiden hulpmiddelen die in de klas ingezet 
kunnen worden om sensorische 
prikkelverwerking te reguleren tot betere 
schoolprestaties (tijdens een reken- en 
aandacht test) en voor welke 
prikkelverwerkingspatronen geldt dit? 
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Populatie 
• 9 scholen 

• 271 deelnemers 

• 132 jongens – 125 meisjes

• Gemiddelde leeftijd 7,57 jaar (6,28-8,88 jaar) 

• 42 leerlingen gebruikten al een hulpmiddel 



Sensorische
prikkelverwerking

Minder Gemiddeld Meer
Gebrekkige 
registratie

30 (12%) 178 (70,9%) 43 (17,1%)

Prikkelzoekend 40 (16,9%) 151 (63,7%) 46 (19,4%) 
Gevoelig 36 (14,8%) 162 (66,4%) 46 (18,9%) 
Prikkelvermijdend 40 (16,3%) 162 (66,1%) 43 (17,6%) 



Verschillen in scores op 
aandachtstest 

tussen profielen



Verschillen in scores op rekentest 
tussen profielen



Multi-level analyse 
zonder SP profiel 

95% CI P 
Tangle -8.85 (-13.34; -4.37) <0.001
Hoofdtelefoon -2.67 (-7.11; 1.78) 0.241
Wiebelkussen -7.76 (-12.28; -3.24) 0.001
Geslacht
(meisje) 

16.05 (4.66; 27.44) 0.006

Testmoment 2 34.77 (30.23; 39.31) <0.001
Testmoment 3 47.78 (43.30; 52.25) <0.001
Testmoment 4 57.45 (52.99; 61.90) <0.001
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Multi-level analyse 
zonder SP profiel 

95% CI P 
Tangle -2.16 (-5.12; 0.80) 0.154
Hoofdtelefoon 0.85 (-2.11; 3.80) 0.576
Wiebelkussen 0.37 (-2.61; 3.34) 0.809
Geslacht
(meisje) 

10.17 (-1.43; 21.78) 0.087

Testmoment 2 3.17 (0.20; 6.13) 0.037
Testmoment 3 4.52 (1.55; 7.50) 0.003
Testmoment 4 8.26 (5.29; 11.22) <0.0010
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Multi-level analyse 
met SP profiel 
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Multi-level analyse 
met SP profiel 
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Wat vonden de kinderen zelf? 



Wat vonden de kinderen zelf? 



Wat vonden de kinderen zelf? 

Ja Nee
246 
(93,2%)

18 (6,8%)

Zou je vaker een hulpmiddel willen gebruiken? 



Wat vonden de kinderen zelf? 



Discussie 
• Korte termijn effect in een testsituatie 

• Hulpmiddelen niet toegespitst op profiel kind

• Tangle gebruikt in een schrijfsituatie (niet voor 
bedoeld)

• Hoofdtelefoon voegde ook drukprikkels toe 



Conclusie (I)
• Niet optimale prikkelverwerking kwam veel voor (+/-

35%)  

• Tangle en wiebelkussen op de korte termijn 
negatieve effecten op aandacht. 

• Koptelefoon op korte termijn geen effect op 
aandacht. 



Conclusie (II)

• Rekening houdend met prikkelverwerkingsprofiel: 
Positief effect van hoofdtelefoon op aandacht bij 
kinderen met minder dan gemiddeld gebrekkige 
registratie. 

• Geen effecten gebruik hulpmiddelen op korte 
termijn op rekentoets score. 



Conclusie (III)
• Hulpmiddelen moeten niet zondermeer ingezet 

worden, ze zijn niet altijd positief voor leerprestaties. 

• Hulpmiddelen niet inzetten zonder raadpleging 
expert prikkelverwerking. 
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Stappenplan
Sensorische prikkelverwerking

Stap 1: Hoge prikkeldrempel 
De leerling: 

 
 

 

• Kan veel geluiden om zich heen verdragen.  
• Het stoort hem/haar niet als andere leerlingen onderling praten. 
• Maakt veel geluiden. 

 

• Heeft een rommeltje op en rond zijn/haar bureau en heeft daar geen moeite mee. 
• Heeft geen moeite om in een drukke klas te zitten waarin veel leerlingen bewegen of door de klas lopen. 
• Heeft geen problemen met een druk aangekleed klaslokaal, of met ramen met uitzicht op drukke 

scenario’s zoals de speelplaats. 

 

• Heeft geen moeite met activiteiten waarbij veel beweging nodig is. 
• Heeft geen moeite met activiteiten waarbij balans van belang is. 
• Is beweeglijk, friemelt of wiebelt veel. 

 
 

• Heeft vieze handen of een vies gezicht en heeft dit niet door.  
• Heeft zijn/haar kleren niet goed aan, bijvoorbeeld T-shirt verkeerd om, zonder dit door te hebben.  
• Vindt het niet erg als anderen hem/haar aanraken.  
• Vindt het niet erg als er veel leerlingen dicht in zijn/haar buurt zijn. 
• Raakt anderen vaak aan. 

 
 

• Stopt voorwerpen in de mond.  
• Kauwt op niet eetbare objecten.  
• Heeft een voorkeur voor sterke smaken.  
• Heeft een voorkeur voor harde structuren in het eten. 

 

• Ruikt graag aan voorwerpen of mensen. 

 

Stap 1: Lage prikkeldrempel 
De leerling: 

 

 

• Raakt geïrriteerd als er teveel geluiden om hem/haar heen zijn, als leerlingen bijvoorbeeld onderling met 
elkaar praten, of als er veel geluiden uit aangrenzende ruimtes of buiten komen.  

• Heeft last van onverwachte geluiden. 

 

• Raakt van streek door rommel in zijn/haar omgeving.  
• Merkt vaak details en veranderingen op.  
• Raakt geïrriteerd in een drukke klas waarin veel leerlingen bewegen of door de klas lopen. 
• Heeft problemen met een druk aangekleed klaslokaal, of met ramen met uitzicht op drukke omgevingen 

zoals de speelplaats.  
• Raakt geïrriteerd door onverwachte bewegingen om hem/haar heen. 
• Heeft moeite met het vinden van spullen in bijvoorbeeld zijn/haar kastje. 

 

• Heeft moeite met activiteiten waarbij veel beweging nodig is, vindt bijvoorbeeld gymlessen niet fijn.  
• Raakt onzeker/gespannen van spelen op wat gevaarlijkere speeltoestellen of tijdens onvoorspelbare 

spelletjes. 

 

• Kan erg boos worden of gaat huilen als er teveel om hem/haar heen gebeurt, of als er veel leerlingen om 
hem/haar heen zijn. Houdt er niet van om aangeraakt te worden.  

• Heeft last van kaartjes in kleding die irriteren.  
• Raakt gespannen/onzeker als zijn/haar handen vies worden tijdens buitenspellen of lessen waar dit kan 

gebeuren. 

 

• Houdt niet van sterke smaken. 
• Houdt niet van harde texturen in het eten. 

 

• Heeft last van geuren, bijvoorbeeld van de toiletten, parfum, zweet of van eten. 
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Stappenplan
Hoe kan het gebruikt worden?

• Screeningsinstrument

• Observatie-instrument: bepaling van de 
status

• Observatie-instrument: gesprek met leerling

• Evaluatie-instrument



Stappenplan
Welke stappen bevat het?

1. Hierin bepaal je of de leerling op dat een moment 
een hoge of lage prikkeldrempel heeft. 

2. Hierin bepaal je of de leerling op dat moment een 
passieve of een actieve strategie hanteert. 

3. Hierin bepaal je bij welke modaliteit het gedrag 
zich meest voordoet. 

4. Hierin zie je welke interventies je het beste kunt 
toepassen. 
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